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  األم مدرسة اذا أعددتها
                                         أعددت  شعبًا طيب األعراق 

األسبوع العالمي للوئام بين األديان محاضرة أمين عمانإجتماع الهيئة العامة
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إجتماعي ثقافي رياضينشرة داخلية شهرية خاصة باألعضاء يصدرها النادي االرثوذكسي بإشراف اللجنة الثقافية
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ة  ن�ش تكون  السطور  هذه  كتابة  مع 
. وقد  ن النادي قد دخلت عامها الثالث�ي
وتطورها  انطالقتها  شخصياً  واكبت  
ي كنت رئيساً 

منذ عامها الأول. كما أن�ن
ن 1992 – 1994  لتحريرها  لمدة عام�ي
ولالأعداد 79 – 102 وها أنا الآن عضوا 
دورات  لعدة  شاركت  لقد  لجنتها.  ي 

�ن  ً
ي كانت مسؤولة 

ي اللجنة الثقافية وال�ت
�ن

تاريخ  ح�ت  وذلك  ة  الن�ش إصدار  عن 
دارية فصل  ن قررت الهيئة الإ قريب ح�ي

ة عن اللجنة الثقافية. لجنة الن�ش
الطويلة  التجربة  هذه  إىل  بالإضافة 
تصمم  ة  الن�ش كانت  فقد  التحرير  ي 

�ن
أطلع عىل  وكنت   ، ي

مطبع�ت ي 
�ن وتطبع 

ايليا  المرحوم  مع  وموادها  إخراجها 
الجلده الذي كان رئيس تحريرها  لمدة 

طويلة. 
إن  أقول  أن  أستطيع  السياق  هذا  ي 

�ن
الهدف الأساسي لإصدارها منذ اليوم 
بنشاطات  الأعضاء  إعالم  كان  الأول 
،الثقافية  )اجتماعية  المختلفة  النادي 
ما  عىل  الضوء  وإلقاء   ، الرياضية(   ،
يهم أرسة النادي من مشاريع وأعمال، 
ي 

�ن ستتم  ي 
ال�ت النادي  فعاليات  وإبراز 

شهر الإصدار والتعليق عىل الفعاليات 
ي الشهر السابق. بالإضافة 

ي جرت �ن
ال�ت

إىل زاوية مطعم النادي .
ة  الن�ش كانت  التسعينات  أواخر  ح�ت 
ست،  وأحياناً  صفحات  بأربع  تصدر 
مرات  إّل  صفحات  ي 

بثما�ن تصدر  ولم 
معدودة وكانت تطبع عىل ورق عادي 

وبدون ألوان.
ي المجالت  كافة، 

 مع تطور النادي �ن
ة  ارتفعت أصوات تنادي بتطوير الن�ش
وطباعتها  صفحاتها  عدد  وزيادة 

بالألوان وعىل ورق مصقول ووضعها 
كانت  حيث  خاص،  مغلف  ي 

�ن
حيث  مغلف،  بدون  يد  بال�ب ترسل 
الصفحة  عىل  مساحة  استحدثت 
المكان  طيها  بعد  تُظهر  ة  الأخ�ي

المخصص للطابع والعنوان.
ة وح�ت  وجهة نظري خالل تلك الف�ت
برفع  يكون  ة ل  الن�ش ان تطوير  الآن 
فحسب،  والألوان  الورق  مستوى 

والأقالم  فيها  المنشورة  بالمواد  بل 
ي تهم النادي 

ي تكتب المواضيع ال�ت
ال�ت

أننا  أخفيكم  ول   ، المحىلي والمجتمع 
الكتابة  ي 

�ن الشح  من  نزال  ول  عانينا 
الصفحات  أن  الأعضاء.وبما  قبل  من 
زدياد فقد أخذت هيئات  ي الإ

أخذت �ن
هب  بما  ة  الن�ش تعبئة  بمبدأ  التحرير 
قتباسات والنقل عن  ودب ، وأخذت الإ
الصحف تزداد، تحت عناوين مختلفة  
مثل )أجمل ما قرأت( أو )واحة الشعر( 
من  الهدف  مع  يتناقض  إلخ..وهذا 

زيادة عدد صفحاتها بوجه نظري .
أن  استطعنا  الحالية  لجنتنا  ي 

�ن إننا 
لتحرير  كة  مش�ت قواسم  إىل  نصل 
موافقة  نالت  ي 

ال�ت ة  الن�ش وإخراج 
دارية وتتلخص بالتالية :  الهيئة الإ

عن  نقل  أو  اقتباس  أي  ن�ش  -1 عدم 
أهمية  حالة  ي 

�ن إّل  مطلقاً  الصحف 
ي 

�ن يظهر  قد  فراغ  تعبئة  أو  الموضوع 
. ) Filler( بعض الصفحات

فقط  المقال  كاتب  صورة  -2 ن�ش 
وبمساحة 4×3سم فقط وعدم ن�ش 

ي صور الحفالت.
أي لقطات شخصية �ن

ي 
والتها�ن الجتماعية  الأخبار  ن�ش    3-

الواردة من الأعضاء كافه كإعالنات 
مبوبة بسطر أو سطرين وعدا ذلك 

يكون إعالناً  مدفوع الأجر بمساحات ، 
يط أو ربع صفحة عىل ال يزيد  إما رسش

عن نصف صفحة.
ة  الن�ش وشعار  النادي  شعار  -4 تثبيت 
النادي  وأهداف  الشعر(  )بيت 
أو  حذفها  يجوز  ل  ثابته  كمعلومات 

اختصارها.
عىل  تن�ش  ي 

ال�ت الخاطرة  -5 إدخال 
ة  الن�ش داخل  إىل  ة  الأخ�ي الصفحة 
عالن  لالإ الأخ�ي  الغالف  واستغالل 
ة قد استكملت دخل  وبهذا تكون الن�ش
الطباعة  مصاريف  لتغطية  عالنات  الإ

يد. وال�ب
الزاوية  منها  جديدة  أبواب  -6 إدخال 
مقال   ، القانونية  الزاوية  الصحية، 
لعناوين  وتلخيص  ية   ن نجل�ي الإ باللغة 

ية. ن نجل�ي العدد أيضاً باللغة الإ
أعطيتكم  قد  أكون  أن  بهذا  آمل 
آملنا  مع  تنا،  ن�ش عن  كافية  معلومات 
الزاخر  نادينا  إىل لرفعة  وسعينا  دائماً 
من  المستمدة  المتجددة  بطاقاته 

الأعضاء الكرام.

كلمة العدد

هذه النشرة
كميل رفيدي                         

ة    عضو لجنة الن�ش

ة النادي  أعضاءنا الكرام نلفت انتباهكم بان ن�ش

ي
و�ن لك�ت ي موقع النادي  الإ

   متواجدة �ن
website:

http://www.orthodoxclub.com/

ة هيئة تحرير الن�ش
ة المهندس سم�ي زاهي بشارات رئيس هيئة تحرير الن�ش

أعضاء هيئة التحرير
، سماح مسنات  ن السيدتان رىل سماع�ي

والسادة فريد عوض ، كميل رفيدي ، باسيل فتالة
ي التدقيق اللغوي المربية ريما زنان�ي
ة الهيئة الآنسة رانيا حدادين  سكرت�ي

التهاني بعيد األم

�
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األسبوع العالمي للوئام

   

مع بداية الربيع و بتاريخ 21 / آذار يصادف عيد الأم رمز العطاء... 
ء جميع الأمهات ونتم�ن لهن  الحنان... الدفء... الأمل وبهذه المناسبة نه�ن

طول العمر والصحة والعافية وإذ نستذكر قول الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها 

                                      أعدة شعب ٌ طيب الأعراف

 

كل عام و جميع الأمهات انتم بخ�ي

كميل رفيدي                         
ة   للذكرى والتاريخ عضو لجنة الن�ش

األسبوع العالمي للوئام بين األديان

التهاني بعيد األم

ي الأسبوع الأول من شهر شباط 
ن الأديان وذلك �ن قامة أسبوع عالمي للوئام ب�ي ن مبادرة تدعو لإ ي ابن الحس�ي

أطلق جاللةالملك عبدالله الثا�ن
من كل عام . 

ي 20/10/2010 وقام سمو الأم�ي غازي بن محمد المبعوث الشخصي والمستشار 
وتبنت الجمعية العامة لالأمم المتحدة تلك المبادرة �ن

الخاص لجالله الملك بتقديم القرار الخاص بالمبادرة إىل الجمعية العامة لالأمم المتحدة وهي بالعنوان التاىلي : 

ن الأديان الأسبوع العالمي للوئام ب�ي
ي الأسبوع الأول من شباط  من كل عام

�ن

هذا وقد أحيت المبادرة مجموعات مختلفة
اف الأمم ي العالم وبإرسش

من رجالت الأديان �ن
المتحدة طيلة أيام الأسبوع الأول من شباط  عام 2014

                الأم مدرسة إذا أعددتها 
                

                                                أعددت شعبا ً طيب الأعراق 

ي القلبية لجميع 
يعرب النادي الأرثوذكسي عن اصدق التها�ن

الأمهات بعيد الأم الذي يصادف يوم 21 / آذار من كل عام 
ونتم�ن لجميع الأمهات بدوام الصحة والعافية وطول العمر . 

كل عام وانتم بخ�ي

   

مع بداية الربيع و بتاريخ 21 / آذار يصادف عيد الأم رمز العطاء... الحنان... 
ء جميع الأمهات ونتم�ن لهن طول العمر  الدفء... الأمل وبهذه المناسبة نه�ن

والصحة والعافية وإذ نستذكر قول الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها 

                                      أعدة شعب ٌ طيب الأعراف

 

كل عام و جميع الأمهات انتم بخ�ي

داريـة للنـادي الأرثوذكســي يسـر رئيس وأعضاء الهيئة الإ
ي تقيمها اللجنة الثقافيــة حول

ة ال�ت دعوتكـم لحضور المحا�ن

ى شؤون أمانه عمان الك�ب

يقدمها

معالي عقل بلتاجي 

ى    ن عمان الك�ب ام�ي

ن الموافــق   وذلك فـي تمــام الساعــة السابعة مــن مســاء يــوم الثن�ي
10/3/2014

ي عبــدون
ي قاعة وهبه تماري بمقر النادي الأرثوذكسي �ن

�ن

       يرجى الحضور قبل الموعد بربع ساعة                                       
الدعوة عامة                                                  
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الهيئة اإلدارية للنادي األرثوذكسي
تدعو أعضاء الهيئة العامة الجتماع غير 

عادي واجتماع عادي

الهيئة اإلدارية  الهيئة اإلدارية 

ي النادي إىل اجتماع الهيئة العامة غ�ي العادي الذي تقرر عقده الساعة الخامسة مساء 
ن �ن دارية للنادي الأرثوذكسي دعوة الأعضاء العامل�ي قررت الهيئة الإ

ي قاعة وهبة 
يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ و لجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ �ن

ي عبدون .
تماري بمقر النادي �ن

                                                 المادة )١١( من النظام الداخلي للنادي الهيئة العامة غ�ي العادية 

ورياً مبينة أسباب الدعوة ومواضيع البحث، واذا لم يحصل  دارية الحق بأن تدعو الهيئة العامة لعقد اجتماع غ�ي عادي اذا رأت ذلك �ن أ. للهيئة الإ

ة  ي المطلوب بعد مرور ف�ت
ي موعد الجتماع المحدد يؤجل الموعد لمدة ساعة واحدة، واذا لم يحصل النصاب القانو�ن

ي المطلوب �ن
النصاب القانو�ن

الساعة المذكورة يلغى الجتماع وتعت�ب الدعوة إليه لغيه مهما كانت الأسباب الداعية لعقدة .

اكاتهم والرسوم  ن الذين سددوا جميع اش�ت ي اجتماعاتها غ�ي العادية اذا ح�ن الجتماع أك�ش من نصف الأعضاء العامل�ي
ج. تعت�ب الهيئة العامة منعقدة �ن

ي الفقرة )د( من هذه المادة .
ي الحالت المنصوص عليها �ن

ية المطلقة ال �ن المطلوبة منهم قبل موعد الجتماع ، وتؤخذ القرارات بالأك�ش

اذا تعلق الأمر بأي من الأمور التالية :  د. 

تعديل النظام او أي من مواده.  .١

اكات السنوية محسوبة عىل أساس اخر سنة. ٢.الستدانة بما يزيد عىل أربعة أضعاف قيمة الش�ت

اء او البيع او الرهن او التملك او التخىلي او التنازل او إجراءات التصفية الختيارية.  احات الت�ف بالأموال غ�ي المنقولة للنادي ومنها ال�ش ٣.اق�ت

اكاتهم والرسوم المطلوبة منهم قبل موعد  ن الإجماىلي المسددين لجميع اش�ت فيجب ان يكون عدد الحضور 75% عىل الأقل من عدد الأعضاء العامل�ي

ط ان تؤخذ القرارات بأغلبية 75% من أصوات الحضور مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة 31 من هذا النظام . الجتماع، ويش�ت

                                                 المادة )١0( من النظام الداخلي للنادي الهيئة العامة العادية

دارية النادي مرة من كل سنة وخالل  ن فقط وتجتمع بصورة عادية وبدعوة خطية من الهيئة الإ  أ. تتألف الهيئة العامة للنادي من جميع الأعضاء العامل�ي

مدة أقصاها ثالثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ويتكون جدول أعمالها مما يىلي :

تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة .  .1

دارية . داري والماىلي السنوي للهيئة الإ تالوة التقرير الإ  .2

الستماع إىل تقرير مدقق الحسابات عن الوضع الماىلي للنادي.  .3
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دارية . داري والماىلي السنوي للهيئة الإ مناقشة وإقرار التقرير الإ  .4

انتخاب مدقق حسابات للعام الماىلي الجديد.  .5

دارية قبل 72 ساعة من موعد الجتماع . يطة تقديمها خطياً إىل الهيئة الإ بحث اية مواضيع أخرى تهم النادي رسش  .6

دارية لدورة مدتها سنتان طبقاً لإحكام هذا النظام . انتخاب ستة أعضاء جدد للهيئة الإ  .7

الأعضاء  أك�ش من نصف  إذا ح�ن الجتماع  النظام  المادة )10( من هذا  ي 
المنصوص عليها �ن العادي  ي اجتماعها 

العامة منعقدة �ن الهيئة  ب. تعت�ب 

اكاتهم والرسوم المطلوبة منهم قبل موعد الجتماع المحدد بالدعوة . ن )%50 + 1( الذين سددوا جميع اش�ت العامل�ي

ي الموعد المحدد لجتماع الهيئة العامة العادية تؤجل الجلسة مدة ساعة واحدة ويعت�ب النصاب قانونياً 
ي المطلوب �ن

ج. اذا لم يكتمل النصاب القانو�ن

ن . بعدئذ بمن ح�ن الجلسة من الأعضاء العامل�ي

ن لجنة النتخاب                                                                                             تعي�ي

دارية للنادي الساعة السادسة والنصف مساء يوم  شح لعضوية الهيئة الإ ي جلستها رقم 4/2014 تاريخ 12/2/2014 فتح باب ال�ت
دارية �ن قررت الهيئة الإ

شيح الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 22/3/2014 . السبت الموافق 8/3/2014 وإغالق باب ال�ت

كما قررت تشكيل لجنة النتخاب عىل النحو التاىلي : 

دارية من الهيئة الإ

المهندس صفوان قاقيش – نائب الرئيس            .1

ن ال�  المهندس ريمون الحلتة – نائب أم�ي  .2

الآنسة م�ن زغلول – عضو   .3

من الهيئة العامة

المحامي الأستاذ سعد نفاع                   .4

المحامي الأستاذ عامر قاقيش    .5

ي اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 29/3/2014 . 
ي ستجري �ن

دارة النتخابات ال�ت لإ

ي صلب المادة )17( من النظام الداخىلي للنادي ، فقرة )أ( وح�ت الفقرة )ز( .
 مهمات لجنة النتخاب موضحة �ن

دارية :  دارية الذين تنتهي مدة عضويتهم بالهيئة الإ ندرج أدناه أسماء أعضاء الهيئة الإ

المن�ي              -  السيد سم�ي خ�ن نينو  ي موس نفاع   - المهندس سليم من�ي
الدكتور رجا�أ  -                                       

- السيد نعيم سابا خوري  - المهندس أسامة سالمة عمارين                                         -الدكتور فريد جمال قعوار  

ن رس النادي الأرثوذكسي أم�ي
ي نفاع

الدكتور رجا�أ

الهيئة اإلدارية  الهيئة اإلدارية 
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"حديـــــث الذكريــــــــــــــــــــــات"
لقاء مع السيد فوزي عبد المسيح شنوده

رئيس النادي األرثوذكسي
للنادي  الدارية  الهيئة  مــــن  تقديراً 
خدموا  الذين  لأعضائه  الأرثوذكسي 
ي 

�ن سواء  النادي  ي 
�ن طويلة  ات  لف�ت

ي اللجان العاملة 
دارية أو �ن الهيئات الإ

فــي  ن  مم�ي دور  لهم  كان  أعضاء  أو 
المجالت  ي 

�ن وازدهاره  النادي  تطور 
والرياضية  والثقافية  الجتماعية 
ات  مكانية الستفادة من هذه الخ�ب ولإ
ة  الن�ش تحرير  هيئة  قررت  اكمة  الم�ت
هؤلء  مــــع  شهرية  لقاءات  اجراء 
العداد  ي 

�ن ها  لن�ش وذلك  ين  ن المم�ي
ة . المتتالية للن�ش

ة أحد  ضيفنا لهـــذا العدد من الن�ش
ن بالنادي وهو السيد فوزي  م�ي المخ�ن
النادي  رئيس  شنوده  المسيح  عبد 

للدورة الحاليه .

وتم الطلب من السيد فوزي التعريف 
بنفسه وجرى بيننا هذا الحوار ...... 

 1937 عام  يافا  مدينة  مواليد  من 
بعمان  تراسانطة  كلية  من  تخرجت 
بالبنك  بالعمل  والتحقت   1957 عام 
 1958\1\1 من  اعتبار  ي 

الأرد�ن الأهىلي 
وعملت بأقسام البنك المختلفة اىل أن 
التحقت بمكتب المدير العام )رئيس 
المرحوم  انذاك(  الدارة  مجلس 
تزيد  لمدة  السكر  باشا  سليمان 
بالضافة  عاما  ين  وع�ش خمسة  عن 
ن  المساهم�ي دائرة  مدير  وظيفة  اىل 
ومنحت  الخارجية  البنوك  وعالقات 
جميع  عن  "أ"  بدرجة  التوقيع  حق 
داخل  ي 

الأرد�ن الأهىلي   البنك  فروع 
الأردن . 

سليمان  الباشا  بمكتب  عمىلي  نتيجة 
سكر كنت عىل اطالع كب�ي عىل أعمال 

أنه  النادي الأرثوذكسي وأذكر  وشؤون 
اء أرض عبدون  الباشا ب�ش عندما فكر 
بجبل  النادي  مساحة  لضيق  وذلك 
أعضاء  من  ون  الكث�ي تذمر  عمان 
عضوية  من  اثنان  واستقال  النادي 
عىل  احتجاجا  النادي  ادارة  مجلس 
ي منطقة عبدون .

فكرة انشاء النادي �ن

أبو  قسطه  نهى  السيدة  من  تزوجت 
لينا  وهن  بنات  بخمس  ورزقت  منه 
ن الن  وج�ي ن ولرا وريم وماريا ورشا م�ت
وىلي من الأحفاد اثنا ع�ش حفيد ذكور 

واناث.

بتاريخ  بالبنك  العمل  تركت 
مجموعها  خدمة  بعد   1992\12\31
وبدأت  الأهىلي  بالبنك  كلها  عاما   35
العمل  اىل  بالضافة  الحرة  بالأعمال 

التطوعي. 

انتخبت عضوا بالهيئة الدارية بالنادي 
الأرثوذكسي بداية عام 1998 وتقلدت 
ثم  الفخري  الصندوق  ن  أم�ي منصب 
رئيس اللجنة الرياضية و رئيس لجنة 
منصب  تقلدت  أن  اىل  العضوية 
عام  الأرثوذكسي  النادي  رئيس  نائب 
ي هذه الثناء كان هناك  امام 

2004 �ن
ال  يواجهها  كب�ي  الدارية تحد  الهيئة 
ي 

وهو كيفية اعادة منشأت النادي ال�ت
ي 

ال�ت ة  الكب�ي الثلجة  نتيجة  انهارت 
ونتيجة   2003 عام  الردن  اجتاحت 
اميل  قاعة  انهارت  العاصفة  هذه 
انهيار  اىل  بالضافة  الرياضية  حداد 
كة الشتوية وتضعضع سقف  سقف ال�ب
حديدية  مواس�ي  من  المكون  اس  ال�ت
حواىلي  اىل  يحتاج  المنشأت  واعادة 
ي دينار عىل اقل تقدير ولم تكن 

مليو�ن
هذا  ازاء   . بالنادي  متوفرة  السيولة 
التحدي الكب�ي أخذت الهيئة الدارية 

لقاء
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الكب�ي أخذت الهيئة الدارية القرار 
من  بالستالف  والصائب  الصعب 
البنوك لتغطية تكلفة هذه الأعمال 
الالزمة  بالتصالت  قمنا  وبالفعل 
التسهيالت  عىل  الحصول  وتم 
وبأقل  وط  ال�ش باحسن  البنكية 

الفوائد الممكنة.

بدراسة  الدارية  الهيئة  بدأت 
هذه  لعادة  الالزمة  المخططات 
وأحسن  عليه  كانت  كما  المنشأت 
وبعدها قمنا بطرح العطاءات لهذه 
باعادة  ة  المبارسش وتمت  الأعمال 
أحسن  بوضع  حداد  اميل  قاعة 
مما كانت عليه بالضافة اىل تركيب 
المتحركة  الكراسي  اء  ورسش الباركيه 
واعادة  المتحدة  الوليات  من 
كمكاتب  مب�ن  وبناء  ف  ال�ش منصة 
ن والدارة بجانب القاعة .  للموظف�ي
كة  بعد ذلك قمنا باعادة هيكل ال�ب
مع  الحديدية  بالأعمدة  الشتوية 
اجراء فتحة بالسقف لدخال حرارة 
متحركة  الفتحة  وهذه  الشمس 
لأغراض مختلفة بالضافة اىل انشاء 
للرجال  جديدة  وشورات  حمامات 

والنساء كل عىل حدة.

فك  انذاك  الدارية  الهيئة  قررت 
اس الخارجي لكونه غ�ي  مواس�ي ال�ت
جديدة  قاعة  انشاء  وتقرر  صالح 
اعادة  اىل  بالضافة  مطعم  تكون 
اس  اس بحجم أك�ب بدل من ال�ت ال�ت
اس  السابق وبدأنا بالحفر ضمن ال�ت
القديم وفوجئنا بأنه لم تكن هناك 
اس  ال�ت تحت  تذكر  اساسات  اية 
من  أك�ش  اىل  بالحفر  ونزلنا  القديم 
ى  ثمانية أمتار وكانت المفاجئة الك�ب
قاعة وهبة  أن تحت  اكتشفنا  ن  ح�ي
للزراعة  صالح  أحمر  تراب  تماري 
اساسات  وأن  أمتار  ثمانية  بعمق 
عن  عبارة  هي  تماري  وهبة  قاعة 
صب اسمنت بسماكة 30 سم فقط.

بأن تم  الوضع  تمت معالجة هذا 

بالتدريج  تماري  وهبة  قاعة  دعم 
تم  وبحمدالله  انهيارها  من  خوفا 
الجديدة  المطعم  قاعة  انشاء 
اىل  بالضافة  حاليا  الموجودة 
بالنادي  لئق  جديد  تراس  انشاء 
الحاىلي  اس  ال�ت وهو  الأرثوذكسي 
تحت  قاعات  انشاء  اىل  بالضافة 
  Milk Bar حاليا  تستعمل  اس  ال�ت
مطعم  وانشاء  للشباب  ومكان 
Cla-  بالطابق العلوي بانوراما وهو
va  اليوم بالضافة اىل اعادة هيكلة 

المالعب المختلفة خلف النادي .
استغرقت  ي 

ال�ت الأعمال  هذه 
العمل  من  والنصف  ن  العام�ي زهاء 
ي والمكثف هو مفخرة الهيئة 

المض�ن
ي تحملت 

الدارية بذلك الوقت وال�ت
ة بالرغم من  هذه المسؤولية الكب�ي

شح الموارد.
ن بانجاز تلك الأعمال    أفتخر وأع�ت
خالل وجودي كنائب لرئيس النادي 
وأفتخر  ن  أع�ت وكذلك  الأرثوذكسي 
ي سكر \ رئيس النادي 

بالمرحوم رجا�أ
الدعم  كامل  أعطانا  الذي  انذاك 
ن  أع�ت وكذلك  وع  الم�ش هذا  لنجاز 
وأفتخر بالزميل السيد الياس حبش 
انذاك  الفخري  الصندوق  ن  أم�ي  \
صباحا  يدوام  معنا  كان  الذي 
المالية  الأمور  ويتابع  ومساءا 
المتعهدين  فوات�ي بتدقيق  ويقوم 
اجاز  قبل  ومفصل  كامل  بشكل 

�فها .
الهيئة  أعضاء  جميع  أشكر  كما 
ي انجاز 

ي تعاونت معنا �ن
الدارية ال�ت

الهيئة  كانت  اذ  الكب�ي  العمل  هذا 
واحدة  كوحدة  تعمل  الدارية 
اشكر  كما  النادي,  مصلحة  لجل 
بشكل خاص رئيس واعضاء اللجنة 
مثابرتهم  عىل  انذاك  الهندسية 
بذلوها  ي 

ال�ت ة  الكب�ي وجهودهم 
لتمام هذه المشاريع باق� وقت 
النادي  امكانيات  وضمن  ممكن 

المالية .
سؤال : ماذا تتم�ن للنادي ؟

هذا النادي ليس ملكي فهو لجميع 
اعضائه كبارا وصغارا فلنحافظ عليه 
فهو  طاقاتنا  بكل  وندعمه  جميعنا 
مفخرة لالأردن وأقول وأنصح الخوة 
المقتدرين أن يدعموا ماليا و معنويا 
الهيئات الأرثوذكسية المختلفة مثل 
النادي الأرثوذكسي وجمعية الثقافة 
وجمعية  الأرثوذكسية  والتعليم 
الأرثوذكسية  العربية  النهضة 
وجميع  الأرثوذكسية  والجمعية 
الهيئات الأرثوذكسية المختلفة لأن 
ي عىل الجميع 

هذا هو واجب وط�ن
المكانات  توفر  لعدم  وذلك 
المالية ونسأل الله أن يديم الأمن 
عزيزا  الأردن  يبقى  وأن  والستقرار 
سندا  ليبقى  ابنائه  بتكاثف  قويا 
صاحب  ة  ح�ن ظل  ي 

�ن لشعبه 
ابن  ي 

الثا�ن عبدالله  الملك  الجاللة 
انه  ورعاه  الله  حفظه  ن  الحس�ي

السميع المجيب.
للسيد  نتم�ن  اللقاء  ختام  ي 

و�ن
والعافية  الصحة  شنوده  فــوزي 
الأقتداء  اجيالنا  مـــــن  ونتم�ن 
النادي  لهذا  والولء  النتماء  بحب 

العريق .

# اجرى اللقاء 
حلتــــه  ريمـــون  المهندس 
منسق   / الدارية  الهيئة  عضو 
ه                                                                                                      اللجنة الثقافية ولجنة  الن�ش
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                            ترشيد االستهالك 
والطاقة المتجددة مستقبلنا 

للدكتور المهندس أيّوب أبو ديّة

 04/02/2014 الثالثاء  يوم  للنادي  الثقافية  اللجنة  أقامت 
والطاقة  الستهالك  "ترشيد  بعنوان  ثقافية  ة  محا�ن
المتجددة مستقبلنا "، ألقاها  الدكتور المهندس أيّوب أبو 
ي 

�ن الثقافية  اللجنة  عضو  رحب  ة   المحا�ن بداية  ي 
�ن ديّة. 

النادي السيد حسام قعوار بالدكتور المهندس أيّوب أبو 
النادي وأعضاء برلمان،  ن من أعضاء  ديّة وبالحضور المم�ي
ة. شكر الدكتور المهندس أيّوب أبو  ا لأهمية المحا�ن ومش�ي
ديّة اللجنة الثقافية  والنادي الأرثوذكسي  عىل دعوتهم ومن 
الطاقة  استهالك  شيد  ل�ت ورية  ال�ن المبادئ  استعرض  ثم 
المعماري  التصميم  ومنها  والتجارية  السكنية  الأبنية  ي 

�ن
المناخي لالأبنية وفق طبيعة المنطقة المناخية وخصوصيتها 
وطبيعة الفتحات الخارجية وأشكالها ووسائل تظليلها. كما 
ورة منع أي ت�ب للهواء غ�ي المرغوب فيه إىل  تطرق اىل �ن
ي الفتحات الخارجية 

داخل الأبنية أو خارجها ع�ب شقوق �ن
كالأبواب والنوافذ وصناديق الأباجورات..

الطاقة  مصادر  إدخال  ورة  �ن عىل  المحا�ن  أكد  كما 
الكهرباء.  لتوليد  الشمسية  كالطاقة  الأردن  ي 

�ن المتجددة 
والنظيفة،  المتجددة  للطاقة  مصدراً  الشمس  ان   وافاد 
السخانات  من  الشمسية  الطاقة  استخدامات  وتتنوع 
ي العالمالآن عىل نطاق 

ة �ن ن المياه، المنت�ش الشمسية لتسخ�ي
ويد الشبكات الأرضية وتشغيل  ن واسع، إىل توليد الكهرباء ل�ت
الكهربائية،  للشبكة  تفتقر  ي 

ال�ت النائية  الأماكن  خدمات 
والحواسيب  الكهربائية  والأجهزة  ادات  ال�ب تشغيل  وكذلك 

ها. والآلت الحاسبة وغ�ي
الطاقة  إدخال  ورًي  ال�ن من  بات  أنه  المحا�ن  ووضح 
الأردن  ي 

�ن المستخدمة  التقليدية  الأنظمة  ي 
�ن الشمسية 

يد، فليس من المعقول أن نؤسس لمشاريعنا  للتدفئة والت�ب
أنظمة تقليدية تعتمد عىل الديزل أو الكهرباء اعتماداً تاماً؛ 

ي 
ي الوقت الذي ل نستطيع توف�ي ثمن الديزل، وخاصة �ن

 �ن
ي الكث�ي من أبنية 

سكان و�ن وعات الإ المدارس الحكومية وم�ش
ي تزداد 

ن ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، وال�ت المواطن�ي
ي ضوء الأزمة القتصادية العالمية الحالية.

صعوبة �ن
ي 

�ن المتداول حاليا  النووي  الخيار  إىل  المحا�ن  كما تطرق 
اً اىل تخوف الحكومة من أن الطاقة المتجددة  الوطن، مش�ي
البديل  بأن  أفاد  ولكنه  تماماً؛  عليها  العتماد  الصعب  من 
 ، ي الطاقة النووية الأك�ش احتمالً لالنقطاع والتأخ�ي

ليس �ن
ي بامتياز. 

ي أرضنا وهو أرد�ن
ي الموجود �ن

ي الصخر الزي�ت
إنما �ن

ي خليط الطاقة لأنها 
بل وحذر من وجود الطاقة النووية �ن

بدون  الأخرى  الطاقة  مصادر  حصص  نف  تست�ن سوف 
والبيئة  والستدامة  العمل  فرص  نف  تست�ن كما  شك،  أد�ن 
ر قد يلحق  ي والمجتمعي؛ ل بل فإن أي �ن

والستقرار الأم�ن
الأصعدة  عىل  الأردن  أمن  يهدد  سوف  النووي  وع  بالم�ش
كافة، بينما مصادر الطاقة الأخرى سيادية وآمنة ومستدامة 
ويد  ن الأردن يكفي ل�ت ي 

ي �ن
الزي�ت لعقود قادمة، وإن الصخر 

بالدنا بالنفط والكهرباء لمدة ألف عام ويزيد.
مليار   16 الحكومة  إنفاق  جدوى  عن  المحا�ن  وتساءل   
ب  يسهمان  ن  مفاعل�ي لنجاز  النووي  وع  الم�ش عىل  دولر 
من  أنه  ن  مرت�ي  ،2020 عام  الطاقة  خليط  من  فقط   16%
الأفضل إنفاق 10 – 20 مليار دولر عىل الطاقة المتجددة 
ن أجزاء الخليط، خاصة بعد  لتحقيق العدل والنصاف ب�ي
إنتاج  قدرة  العالم  ي 

�ن وحدها  الرياح  طاقة  إنتاج  تجاوز 
ح  إق�ت كما   .2013 العام  نهاية  كافة  النووية  المفاعالت 
سوف  الذي  ي 

الزي�ت الصخر  عىل  دولر  مليار   14 إنفاق 
كات الصخر  يسهم ب %14 من خليط الطاقة. وقال أن رسش
ي تطالب الحكومة بأن تسهم ب 5 – %10  فقط من 

الزي�ت
يستجب  ولم  قروض،  عىل  حصولها  لتسهيل  مشاريعها 

نشاطات اللجنة الثقافيةنشاطات اللجنة الثقافية
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نا، فنحن نهرب من مواردنا الوطنية  لها أحد! هذا ما يح�ي
التبعية والستغالل والحتكار!  ي أحضان 

لنهبط �ن السيادية 
فالتكنولوجيا النووية مستوردة ووقودها المخصب مستورد 
مستورد.  المفاعالت  وتفكيك  مستوردة  الوقود  ومعالجة 
ومما يؤرقنا أن الكث�ي من مفاعالت العالم )كمثال مفاعل 
وتم  المليارات  عليه  انفقت  الذي   )Batan باتان  ن  الفليب�ي
انجازه تماماً ولكنه لم يعمل يوماً واحداً وتحول إىل متحٍف؟
وعلق  الحضور  أسئلة  عن  المحا�ن  أجاب  الختام  ي 

و�ن
الثقافية  اللجنة  عضو  شكر  المتنوعة،  مداخالتهم  عىل 
ته القيمة مثمناً  تواجد  حسام قعوار المحا�ن غىل محا�ن

الحضور الكريم.

د. خليل الأطرش
عضو اللجنة الثقافية

  

نشاطات اللجنة الثقافية
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Valentine's Day
ي 

أستمتع أعضاء النادي وضيوفهم الكرام وامضوا اوقاتا ممتعة ليلة عيد الحب الخميس الموافق ٢٠١٤/٢/١٣ �ن

. DJ اً مع الفنان زياد صالح والفنان مراد حلمي و ن قاعة وهبه تماري و شمل الحفل عشاًء مم�ي

كلمة العدد

نشاطات اللجنة اإلجتماعية
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 Kingdom braces for World
Interfaith  Harmony Week

AMMAN — Jordan will next week launch activities to mark the 
World Interfaith Harmony Week, an initiative the Kingdom launched in 
2010 that was adopted by the UN.
Prime Minister Abdullah Ensour will attend next Tuesday a ceremony 
marking the occasion, organised by the Ministry of Awqaf and Islamic 
Affairs.
Christian religious leaders, joined by Muslim scholars, already started 
activities with a ceremony held at a church in Amman.
The occasion is observed during the first week of February to share re-
ligious teachings about tolerance to correct misconceptions among fol-
lowers of different faiths.
Awqaf Minister Hayel Dawood was quoted in a statement carried by the Jordan News 
Agency, Petra, as stressing the importance of the occasion as a reminder to the world of 
the values of tolerance, harmony and peace that are shared by all the Abrahamic faiths.
In October 2010, the UN General Assembly adopted the World Interfaith Harmony Week 
initiative, proposed by His Majesty King Abdullah.
During Wednesday’s event, speakers said Jordan portrays a unique case worldwide as 
a model of coexistence between Muslims and Christians, a “reality Jordanians live and 
experience every day”.
Director of the Catholic Centre for Media and Research Father Rifat Bader said: “Chris-
tians and Muslims in Jordan share the freedom of worship, build mosques and church-
es, live in harmony and work hand-in-hand with the country’s leaders for Jordan’s 
prosperity.”
Bader said that Jordan was the first among Arab countries to initiate and host the in-
terfaith dialogue events involving Muslims and Christians.
He told The Jordan Times that after Pope Paul VI’s visit to Jordan in 1964, the Pontifi-
cal Council for Inter-religious Dialogue was created in the Vatican City and directed by 
Khalid Akasheh, a Jordanian priest originally from Karak Governorate.
“This council discusses the worldwide issues concerning religions and coexistence. It 
encourages people of different faiths to speak and make their case clear, then to listen 
and accept others’ opinions,” said Bader. The event, which attracted the participation of 
Christians from different faiths and Muslims, took place at the Episcopal Church of the 
Redeemer in cooperation with the Catholic Centre for Media.
Among the speakers was Professor Amer Al Hafy from the Islamic Centre for Studies at 
Al al Bayt University, who said that the fraternal relations between Muslims and Chris-
tians, and among all segments of society are the reason behind Jordan’s stability, add-
ing that both the Holy Bible and Holy Koran contain many verses that discuss love and 
compassion between brothers in humanity regardless of religion.
Another Muslim speaker was from Karak Governorate. An Islamic culture teacher at 
the Latin Patriarch School, Laila Habashneh, shared experiences of coexistence that 
are traditions and norm in her area, where followers of both faiths have lived in har-
mony for centuries.
Participants shared with the audience more personal stories of coexistence
http://jordantimes.com/kingdom-braces-for-world-interfaith-harmony-week

Rula Samain
 rulasamain@gmail.com
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حقوق الطفل في التشريع األردني
المحامي 

سعد موسى نفاع 
عضو اللجنة القانونية 
 

ي اىل حماية حقوق الطفل 
ع الأرد�ن عمد الم�ش

 ، والتعليم  الصحية  والرعاية  الحياة  ي 
�ن

ي  
ألأرد�ن الدستور  من    )6( المادة  نصت  فقد 

وتكفل  المجتمع  أساس  هي  الرسة  أن  عىل 
القانون  وبأن  والطمأنينة  التعليم  الدولة 
وذوي  والشيخوخة  والطفولة  الأمومة  يرعى 

العاقات ويحميهم من الساءة والستغالل.
المتحدة وقد  الأمم  منظمة  ي 

�ن الأردن عضو 
ي تع�ن 

صادق عىل العديد من التفاقيات ال�ت
العالمي  كالعالن  النسان  حقوق  بحماية 
حقوق  حماية  ومعاهدة  النسان  لحقوق 
التفاقيات  تعت�ب     .2006 لعام  الطفل 
ل  جزء  الأردن  عليها  يوقع  ي 

ال�ت الدولية 
به  المعمول  يعي  الت�ش النظام  من  يتجزأ 
من   )33( المادة  بنص  جاء  فقد  بالمملكة، 
الحق  له  الملك  جاللة  بأن  ي 

ألأرد�ن الدستور 
تخضع  و   ، والمعاهدات  التفاقيات  بعقد 
مجلس  موافقة  اىل  والمعاهدات  التفاقيات 
المة. يعرف مصطلح "الطفل" حسب القانون 
ي بأنه )من لم يكمل سن الثامنة ع�ش من 

الأرد�ن
عمره، سواء أكان ذكرا أم أن�ش (،  و إن العنف 
ضد الطفل أو اساءة المعاملة ضده موجودة 
ي كل المجتمعات سواء أكانت متقدمة 

لالآسف �ن
أو ناشئة ، وتتباين طبيعة الساءة اىل الطفل 
ن الساءة  من خالل العتداء الجسدي أو  ب�ي
الساءة  هذه  تصدر  وقد   ، النفسي العتداء 
ل  ن الم�ن ي 

�ن عليه  الوصي  أو  الطفل  ذوي  عن 
اليواء،  مراكز  ي 

�ن ح�ت  أو  المدرسة  ي 
�ن أو 

الطفل  عىل  سلبيا  أثرا  الساءة  لهذه  ويكون 
كمحصلة  ككل  المجتمع  وعىل  مبارسش  بشكل 
اىل  ي 

الأرد�ن ع  الم�ش تنبه  لقد   . لذلك  طبيعية 
حجم هذه المشكلة عىل الصعيدين المحىلي 
من هذه  تخفف  يعات  ت�ش ووضع  والعالمي 
جاءت  حيث   ، ي 

الأرد�ن المجتمع  ي 
�ن الظاهرة 

ي وكمتطلب 
يعات من منطلق وط�ن هذه الت�ش

المجتمع  منظمات  اليه  تنادت  أجتماعي 
ي الأردن وبما يواكب أحدث المعاي�ي 

ي �ن
المد�ن

ي هذا المجال.
والقواعد والمتطلبات الدولية �ن

ي 
 وأش�ي فيما يىلي لأهم المبادئ القانونية ال�ت

ي لحماية حقوق الطفل 
وضعها القانون الأرد�ن

وبما يتماسش مع المبادئ والمعاي�ي الدولية:
ي ما سبق وذكرنا حماية 

كفل الدستور الأرد�ن
فقد   ، والطفولة  والأمومة  الأردنية  الأرسة 
والطفل  الحامل  للمرأة  الحق  القانون  أعطى 
عيادات  كافة  ي 

�ن المجانية  الصحية  الرعاية  ي 
�ن

أضافة  بالمملكة  العام  القطاع  ومستشفيات 
السارية  الأمراض  من  ي 

المجا�ن التطعم  اىل 
، وقد إمتد هذا الأمر  ن لكافة الأطفال الأردني�ي
ن داخل المملكة.  ليشمل أيضا الطفال الالجئ�ي
الرضاعة  عىل   ي  

الأرد�ن القانون  شجع  وقد 
ي إقتطاع 

الطبيعية ومنح الأم المرضعة الحق �ن
وقت ضمن ساعات العمل اليومية  للرضاعة 
ي 

الطبيعية وضمن قانون العمل الحق للمرأة �ن
إجازة الأمومة والطفولة و تفرغ الأم العاملة 
اىل  إضافة   ، أجر  دون  لمدة  أطفالها  لرعاية 
ي 

ي المؤسسات ال�ت
ورة توف�ي دور حضانة �ن �ن
. ين عاملة فأك�ش لديها ع�ش

آليه  تنظيم  أهمية  اىل  ي 
الأرد�ن يع  الت�ش تنبه 

حيث  العمل،  قانون  ي 
�ن الحداث  لتشغيل 

يبلغ  ليم  الذي  الحدث  تشغيل  يجوز  ل 
ة من عمره بأي صورة من  السادسة ع�ش سن 
الصور، وكذلك عدم تشغيل الحداث الذين 
ي العمال 

تقل أعمارهم عن ثمانية ع�ش سنة �ن
بما  الحداث  عمل  ساعات  وتحديد  الخطرة 
الواحد  اليوم  ي 

�ن ساعات  ستة  عن  يزيد  ل 
العمل. من  احة  اس�ت ساعة  يتخللها  أن  عىل 
أفرد  قد  العقوبات  قانون  أن  أيضا  ويالحظ 
  ، الرسة  تمس  ي 

ال�ت بالجرائم  يتعلق  فصال 
بأحكام  بالطفال  المتعلقة  الجرائم  وخص 
خاصة تفرض عقوبات رادعة عىل كل من قام 
أو  والديه  سلطة  من  نزعه  أو  طفل  بخطف 
ن  كتم هوية طفل  أو ترك طفال دون السنت�ي
وع أو معقول يؤدي  من العمر دون سبب م�ش
را  اىل تعرض حياة الطفل للخطر أو يلحق �ن
مستديما بصحته، وتشدد العقوبة أذا كان من 
ارتكب الفعل من ذوي الطفل أو وصيا عليه 
أو معهودا له أمر المحافظة عليه أو العناية 
عنه  تخل  انه  أو  الطفل  باهمال  قام  و  به 
أصبغ  كما  لعالته.  وسيله  دون  وتركه  قصدا 
حماية  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون 

خاصة بالطفال بحيث يعاقب كل بالغ 
يعطي طفال اية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية 
ي 

الأرد�ن القانون  يعاقب  و  المشدد.  بالسجن 
عىل الجهاض ال لأسباب طبية تهدد حياة 

الأم الحامل  ، و نص عىل حماية الطفل من 
ي الحياة سواء 

القتل كشخص حي له الحق �ن
أو ترك مقصود  نتيجة فعل  القتل  أكان هذا 

بقصد ألقتل  ، و تشمل الحماية أيضا من 
ب  أو اليذاء عن غ�ي  الساءة  الجسدية  بال�ن

قصد. وقد أعطى قانون الحداث رقم

 
قانونية  حماية  وتعديالته    1968 لسنة   64
خاصة بالطفال بحيث تم استحدات محاك 
، حيث يمنع حبس  ن خاصة بالحداث الجانح�ي
ي مراكز 

الحدث بالسجون وانما يتم وضعه �ن
بية الحداث و تتصف المحاكمات  خاصة ب�ت
اف مكتب الدفاع  بال�ية  وال�عة وتحت ارسش
الجتماعي الملحق بكل محكمة يتضمن أطباء 
ن  عي ومرشدين اجتماعي�ي ن بالطب ال�ش مختص�ي
المحكمة  تقوم  بالدعوى  البت  وقبل   ،
الخاص  السلوك  مراقب  بتقرير  بالستئناس 

حة لصالحه. بكل حدث وبالتداب�ي المق�ت
ي 

ي التعليم المجا�ن
هذا إضافة اىل حق الطفل �ن

وقد   ، والنفقة  والرعاية  الحكومية  بالمدارسة 
صدر مؤخرا قانون خاص بحماية الأرسة  وتم 
إستحداث مؤسسات ومراكز حماية من العنف 
الأطفال  بحماية  تع�ن  ايواء  ومراكز  الأرسي 
والفئات المستضعفة بالمجتمع من العتداء 

والساءة بكافة أشكالها.
بتقدم  عادة  المم  تقدم  يقاس   ، ختاما   
يعات   الت�ش هذه  أكانت  سواء  يعاتها  ت�ش
أو  الصحية  أو  الجتماعية  بالأمور  تتعلق 
هذا  ي 

�ن سباقا  الأردن  ويعت�ب  القتصادية، 
سبيل  ي 

�ن ة  كب�ي خطوات  خطى  وقد  المجال 
مبادئ  مع  يتماسش  بما  يعاته  ت�ش تطوير 
وإتفاقية  النسان  لحقوق  العالمية  العالن 
الوقت  بذات  بد  ل  أنه  ال   ، الطفل  حقوق 
هذه  تطبيق  أداء  ن  تحس�ي عىل  العمل  من 
تعطي  لكي  فعالية  أك�ش  بشكل  يعات  الت�ش
منها  المنشود  الهدف  يعات  الت�ش هذه 

وتنعكس ايجابيا عىل  المجتمع.  

األعضاء يكتبوناألعضاء يكتبون
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فيهية فعاليات ونشاطات لجنة الألعاب ال�ت

ي  ٢٠١٤ كتاىلي : 
جاءت نتائج فعاليات طاولة الزهر لشهر كانون الثا�ن

ي : جريس الفحل  
ة   المركز الثا�ن المركز الأول: ناجي عم�ي

 

همسة وأمل
ب موعد إرسال الدعوات إىل العرس  لقد اق�ت

تعقده  الذي  الأرثوذكسي  للنادي  السنوي 

الجتماعي  ي 
الثقا�ن للنادي  العامة  الهيئة 

الموعد  هذا   .  29/3/2014 يوم  ي 
الرياصن

أنجبت  ما  وخ�ي  الأم،  عيد  قرب  عن  يتبع 

ن  المم�ي النادي  هذا  ي 
�ن أعضاء  هم  الأمهات 

وخاصة هيئته العامة.  لذلك نأمل كل الخ�ي 

ين يقومون  من هذه الهيئة العامة أعضاء خ�ي

لنتخاب  وإخالص  بأمانه  ي  النتخا�ب بواجبهم 

أفضل  من  ليكونوا  الجدد  الستة  الأعضاء 

الأخيار اللذين وسبق أن ذكرنا بأنهم خ�ي من 

أنجبت الأمهات .

المشوار  تكملة  الأعضاء  هؤلء  من  نأمل 

بالتكافل  أفاضل  رجال  خطاه  أوىل  بدا  الذي 

السمعة  النادي  هذا  بلغ  ح�ت  والتواصل 

دارة ، ح�ت  ة الحسنه وحسن الإ الراقية والس�ي

يبقى هذا النادي نادينا جميعاً  مزدهراً  . وهذا 

ل يحصل ال بالتفاق والتوافق علىعمل الخ�ي 

المجدي بالبتسامة والمحبة لن شعارنا نحن 

ن " الله محبه " .  المسيحي�ي

بالإخالص والعطاء  الحب والمحبة تظهر  إن 

شخص  كل  عىل  أتم�ن   ، حدود  بال  والتفرغ 

بنفسه  يجد  الذي  العامة  الهيئة  أعضاء  من 

النادي  لأعمال  والتفرغ  والقدرة  المعرفة 

ثقافية،   ، ماليه   ، إدارية  كانت  إن  المختلفة 

وقانونية  هندسية   ، اجتماعية   ، رياضية 

التقدم لمىلأ الفراغ الذي سوف يحصل قبل 

موعد النتخابات علما ً بأن الكرسي ل يصنع 

من  يجعل  الذي  هو  نسان  الإ بل  نسان  الإ

ي بإخالصه وجده وعمله  
ا ً للر�ت الكرسي من�ب

ن .  المم�ي

ي أيضاً  والجزء 
ول أنس أن اذكر أن نادينا ثقا�ن

والطالع  بالمطالعة  ي 
يأ�ت الثقافة  من  الأك�ب 

بالكتب  مليئة  مكتبة  المب�ن  هذا  ي 
�ن لنا  وكان 

القيمة اختفت واندثرت ولم نعد نراها ، آمل 

بالثقافة  يهتم  من  يتذكرها  أن  ي  قل�ب كل  من 

عىل غرار المرحوم طيب الذكر الأستاذ عيس 

ي  مبدا دلل رحمه الله لتبقى ذخرا ً لنا ولمح�ب

المطالعة من الأعضاء .

جبرا عبد المسيح شنوده   
 نائب رئيس اللجنة الثقافية 

 

الموظف / فراس حسن برهم
ي قسم الصيانة منذ 

يد �ن ي تكييف وت�ب
ي النادي بوظيفة ف�ن

يعمل �ن
تاريخ ٢٠١٠/١/٢ 

تقيده التام بنظام وتعليمات العمل وتعاونه مع زمالئه ومرؤوسيه 
صفات أهلته للتنافس والفوز بلقب فارس الشهر

ن وتتم�ن له المزيد من  ء السيد فراس عىل هذا التم�ي إدارة النادي ته�ن
النجاح والتقدم.

فارس الشهر 	  

األعضاء يكتبون
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ن  ممنوع التدخ�ي
تحت طائلة المساءلة القانونية 

ن  ار التدخ�ي بموجب أحكام قانون الصحة العامة من أ�ن
العامة  الأماكن  ي 

�ن ن  التدخ�ي يمنع   ٢٠٠8 لسنه   ٤7 رقم 
ووسائل النقل . 

حكمة العدد
           

بقدر ِ الجد ّ تكتسب ُ المعاىلي          
              

                              ومن رام َ الُعــىل سهر اللياىلي

) أبو العالء المعري ( 

مبدأ  عىل  الضغط  طنجرة  اتيجة  اس�ت تعتمد 

حبس البخار وكبته والتضييق عليه مما يسبب 

الذي  الأمر  داخلها  الضغط  ي 
�ن هائلة  زيادة 

يرفع درجة غليان الماء إىل درجة عالية جدا ً . 

ي تسبب 
ي الحرارة هي ال�ت

ة �ن هذه الزيادة الكب�ي

النضج ال�يع للطعام . 

ة قد  البخار المحبوس والمكبوت له قوة كب�ي

تؤدي إىل انفجار هائل لذلك لطناجر الضغط 

صمام )تنفيس ( ينّظم ويسيطر عىل خروج 

البخار  بقي  فإذا  ة.  كب�ي كارثة  ويمنع  البخار 

ي وجه . 
ء يقف �ن ي

حبيس الطنجرة ل سش

يبدأ  الصمام  أن  الضغط  طناجر  ات  ن م�ي من 

درجة  ارتفعت  كلما  يعلو  الذي  بالصف�ي 

الحرارة  صف�ي له صوت عال ٍ يعرفه الجميع 

وتحفظه ربات البيوت . 

صف�ي له صوت عال ٍ يعرفه الجميع وتحفظه 

ربات البيوت . 

ي 
أمر يعرفه المسؤولون وأصحاب القرار كافة �ن

المطبخ السياسي فكلما يصبح صوت الصمام 

بالتنفيس عاليا ً يجب انزال الطنجرة عن النار 

يدها بمياه باردة والنتظار قبل فتحها ... وت�ب

من  حرمت  ي 
ال�ت المكبوتة  الشعوب  رأينا  قد 

هذا الصمام كيف انفجرت وثارت وتحركت . 

فالسياسة الحكيمة والنابعة من معاناة الناس 

هي حقا ً صمامات التنفيس تبعد الكارثة اذا 

ما ُسمع صوتها . 

السياسة تشبه المطبخ تحتاج عدة درجات : 

نار هادئة ونار متوسطة ونار حامية ، نصيحة 

ن يصل  التأكد جيدا ً من صمام التنفيس ح�ي

كها لالنفجار  إىل أعىل درجة لحرارتها وان ل ت�ت

الذي ل تحمد عقباه . 

طنجرة الضغط ..و ...
السيد رزق جلدة 

عضو هيئة عامة 
 

جبرا عبد المسيح شنوده   
 نائب رئيس اللجنة الثقافية 

 

أحمدوا الرب ّ
إدعوا باسمه

عّرفوا
بين األمم
بأعماله
غنّوا له
رنموا له

أنشدوا بكل
عجائبه

افتخروا باسمه
القدّوس

آمين

األعضاء يكتبوناألعضاء يكتبون
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ي نظمها التحاد 
تمكن لعبو ولعبات فريق النادي من تحقيق المركز الأول والحصول عىل بطولت المملكة المفتوحة لمختلف الفئات العمرية وال�ت

ة من ٢٠١٤/١/٢٩-8/٢٠١٤/٢. موك وصالة ق� الرياضة خالل الف�ت ي صالة ال�ي
�ن

ي حصل عليها لعبو ولعبات النادي هي كما يىلي :  
وكانت المراكز ال�ت

1. فئة الرجال                 الالعب زيد يوسف        المركز الأول 
2. فئة الشباب                الالعب زيد يوسف        المركز الأول
3. فئة الشبال                الالعب خالد باسم       المركز الأول 
4. فئة السيدات              الالعبة تيماء يوسف      المركز الأول
5. فئة الشابات               الالعبة سوار يوسف      المركز الأول
6. فئة الناشئات              الالعبة تيماء يوسف      المركز الأول
فئة الزهرات               الالعبة تينا خوري         المركز الأول  .7
عمات              الالعبة تينا خوري        المركز الأول 8. فئة ال�ب

ن نفاع       المركز الثالث عمات             الالعبة كرس�ت 9. فئة ال�ب
ن بحضور كل من العقيد  ي بتوزيع الكؤوس عىل الالعب�ي ا�ب ي نهاية الحفل قام رئيس التحاد السيد فواز ال�ش

و�ن
ي لكرة الطاولة ورئيس اللجنة الرياضية 

ي للدرك وأعضاء التحاد الأرد�ن
عيس العالونة مدير التحاد الرياصن

ب . السيد فرح شنودي والسيد أسامة "سامي " خوري رئيس لجنة العاب الم�ن
ة . ي كوؤس من أصل ع�ش

وبهذه النتائج المبهرة فقد حقق لعبو ولعبات النادي ثما�ن
ي ،  يوسف اسعد ، محمد العتوم

ف عىل تدريب فرق النادي كل من : عدنان العو�ن وارسش
 

العبو والعبات األرثوذكسي يحصدون بطوالت 
الطاولة الفردية لموسم 2014 

نشاطات اللجنة الرياضية
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ي ٢٠١٤/٢٠١٣  
جاءت نتائج دوري الدرجة الممتازة للموسم الرياصن

ي ، الأرثوذكسي ، 
بمشاركة أندية     العلوم التطبيقية ، الرياصن

مدارس التحاد ، الكلية ، نشامى الأردن ، الجليل وانطلق الدوري 
مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٠ .

المرحلة الأوىل – ذهاب 
فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي نشامى الأردن  ١٠٤/٤5  .١

٢. خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي مدارس التحاد 7٤/٤٩
ي 6٠ / 76

٣.  خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي الرياصن
فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الجليل 76 / 58  .٤

5. خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي الكلية 6٩ / 7٤
6. خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي العلوم التطبيقية  ٣8 / ١٠6

ياب  : المرحلة الأوىل الإ

7. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الكلية  6٣ / 6١
8. خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي مدارس التحاد 85 / 75

٩. خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  نادي  العلوم التطبيقية 6٠ / ٩6
١٠.فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الجليل 7٢ / ٤٩

ي 65 / 7١
١١.خسارة النادي الأرثوذكسي أمام  النادي الرياصن

وقد مثل النادي نجوم اللعبة وهم : 
ة ، محمد البساتنه ،  تامر قطامي ، نايف عصفور ، ثائر أبو خ�ن

قصي مصلح ، فرح قزعر ، عبد الله عابدين ، عفيف الأحمد ، شاكر 
العكش ، فؤاد نصار ، موس مطلق ، محمد حسونة .

داري فادي صابات  ن يوسف زغلول والإ وقام بتدريب الفريق الكاب�ت
والمعالج رشيد جابر .

نتائج دوري األندية
الممتازة لكرة السلة

األرثوذكسي يتوج بلقب 
سلة الناشئين لسن 15

ن لكرة السلة لفئة سن 15  توج فريق النادي الأرثوذكسي بلقب دوري الناشئ�ي
ة  نظ�ي عىل  فوزه  جدد  ان  بعد  باللقب  محتفظا"  التواىلي  عىل  الثانية  للسنة 
ن مساء يوم  ي جمعت الفريق�ي

ي المباراة النهائية ال�ت
ي بنتيجة 52 / 46 �ن

الرياصن
ي صالة الأم�ي حمزة وكان الأرثوذكسي قد سبق 

الأربعاء الموافق 22/1/2014 �ن
ي المواجهة الأوىل 57 / 47 

ة �ن الفوز عىل نظ�ي

كب�ي  ي  جماه�ي وحضور  الفريق  ن  ب�ي إثارة  شهدت  ي 
ال�ت المباراة  نهاية  ي 

و�ن
السيد زه�ي  التحاد  إبراهيم شعراوي وعضو  السيد  التحاد  ن رس  أم�ي قام 
ي حيث فاز بالمركز الأول النادي 

ن بالمركزين الول والثا�ن نصار بتتويج الفريق�ي
العلوم  نادي  الثالث  والمركز  ي 

الرياصن النادي  ي 
الثا�ن والمركز  الأرثوذكسي 

التطبيقية والمركز الرابع نادي كر يوبا

نجوم فريق سن ١٥ الالعبون:
محمد تكيدك ، عبد الله الصوالحي ، يوسف خوري ، زيد دبابنة ، ليث مناع ، 
ي ، حنا جحا ، يوسف خوري  بشار نينو ، جورج قرمش ، كرم حدادين ، زيد اغا�ب
ن ، مازن الخطيب ،  ن الزايدين ، محمد الأم�ي ، سليم خوري ، عمرو خوري ، مع�ت

اسحق خوري ، عمر التميمي .

صابات  فادي  المدرب  ومساعد  ساحلية  جان  ن  الكاب�ت الفريق  بتدريب  وقام 
داري حاتم حداد  والمعالج رشيد جابر  والإ

نشاطات اللجنة الرياضية

ف حداد وذلك حسب  اف مدرب اللياقة البدنية الستاذ ارسش ي ولياقة بدنية مجانا" لالأعضاء بإرسش
ي عقد دورات مسش

ة �ن ي عن المبارسش
تعلن دائرة النشاط الرياصن

المواعيد التالية : 
السبت      6.١5 مساء"  .١

الثالثاء    6.١5 مساء"  .٢
ف حداد  أو استعالمات الرياضة لتسجيل أسمائهم   ف اللياقة الأستاذ ارسش ن بالمشاركة مراجعة م�ش عىل الراغب�ي

دورات مشي ولياقة بدنية لألعضاء

نشاطات اللجنة الرياضية
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ي MBC  والأستاذ 
عالمي المعروف مصطفى الغا مدير القنوات الرياضية �ن استقبل النادي الأرثوذكسي ضيوف مهرجان نشامى الأردن من بينهم الإ

ن وقد تعرف الضيوف عىل مرافق النادي ونشاطاته الرياضية والثقافية  عالمي�ي عبد العزيز الكالوي رئيس تحرير موقع )كورة ( ومجموعة من الإ
ة النادي منذ أك�ش من ستون عاما" . ي حافظت عىل مس�ي

ة ال�ت والجتماعية وأث�ن الضيوف عىل الجهود الكب�ي

عالم  ي الإ ن عام اللجنة الولمبية السيدة لنا الجغب�ي ومندو�ب ة دانا فراس  وأم�ي ن بحضور سمو الأم�ي دارية حفل عشاء تكريمي للرياضي�ي أقامت الهيئة الإ
ي قاعة وهبه تماري بمناسبة حصول فرق النادي عىل بطولة 

ن  3/2/2014 �ن ي النادي ، وذلك يوم الثن�ي
وممثىلي التحادات الرياضية واللجان الرياضية �ن

ي البطولت المحلية والخارجية وقد تم تكريم فرق السباحة ، وكرة الطاولة ، 
المملكة ومراكز متقدمة �ن

ي ، والسكواش .
وكرة القدم النسوي ، والتنس الأرصن

ة عىل  الأم�ي من خاللها سمو  وشكر  المناسبة  بهذه  كلمة  النادي  رئيس  شنوده  فوزي  السيد  ألقى  كما 
والالعبات  ن  بالالعب�ي ممثلة  ن  والرياضي�ي عالم  والإ الرياضية  والتحادات  الولمبية  واللجنة  الحضور 
وحثهم عىل المزيد من العطاء ، كما ألقى رئيس اللجنة الرياضية السيد فرح شنودي كلمة استعرض 

من خاللها انجازات الفرق الرياضية خالل موسم 2013 .

ن  ة دانا فراس وأم�ي ي نهاية الحفل تناوب رئيس النادي السيد فوزي شنودي وسمو الأم�ي
و�ن

حفل استقبال مدير القنوات الرياضية في 
قناة MBC  مصطفى االغا 

حفل تكريمي للرياضيين لموسم
2014 /2013 

نشاطات اللجنة الرياضية
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اعتبارا" من  السنوي  السلة والقدم والطاولة والتنس لستئناف نشاطها  العاب كرة  ي 
�ن للصغار  التعليمية  للمدارس  الحركة والنشاط  عادت 

ي المدارس 
ي لتسجيل ابنائهم �ن

ن من الأعضاء وضيوفهم الكرام مراجعة دائرة النشاط الرياصن يوم الأحد الموافق 2/2/2014  فعىل الراغب�ي
ن أصحاب الكفاءة الفنية العالية . ي تضم نخبة من المدرب�ي

التعليمية ال�ت

المدارس الرياضية تنطلق بحلتها الجديدة

ن الموافق 3/2/2014 . ي نظمها اتحاد اللعبة وانطلقت فعالياتها مساء يوم الثن�ي
ضمن بطولة الأندية لفئة سن 17 بكرة السلة وال�ت

ي ، العلوم التطبيقية ، الحرية ، مدارس التحاد ، 
بمشاركة أندية : الأرثوذكسي ، الرياصن

فقد جاءت نتائج مباريات فريق النادي بالمرحلة الأوىل ذهاب كما يىلي : 

1.  فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الحرية 90 /35 
2. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي العلوم التطبيقية  64 / 59 

ي 64 / 50 
3. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الرياصن

4. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي مدارس التحاد 65 / 22  

بالمرحلة الثانية إياب 
1. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي الحرية  71 / 37 

2. فوز النادي الأرثوذكسي عىل نادي العلوم التطبيقية   83 / 66 

مدارس  ونادي  ي 
الرياصن نادي  أمام  ن  مبارات�ي النادي  فريق  يخوض  وسوف  وهذا 

التحاد وبغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية فقد ضمن فريق النادي المركز 
ي البطولة .

الأول �ن

وقد مثل النادي نجوم اللعبة وهم : 
ي ، اوس حداد ، احمد محسن ، غيث فرج ، عمر البدور 

ي ، إبراهيم حما�ت خالد بي�ب
، يزيد حجازي ، نايف جميعان ، زيد بطيخي ، محمد ظاهر ، عىلي ظاهر ، جوزيف 
الم�ي ، خالد ابو عبود ، رامي القمري ، عبد الله صوالحي ، محمد تكيدك ، بكر 

ي 
الدجا�ن

داري حاتم حداد  والمعالج رشيد جابر . ن جان ساحلية ومساعده المدرب فادي صابات والإ وقام بتدريب الفريق الكاب�ت

نتائج بطولة سن 17 بكرة السلة 

	  

النعي

" الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "
تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" سعيد الياس قعوار  "
 والد السيد باسل سعيد الياس قعوار 

  سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

"الرب أعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا "

تنعى أسرة النادي األرثوذكسي المرحوم

" حنا ابراهيم حنا قبعين  "
 زوج السيدة برونهلدا يعقوب يوسف عبود

     سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

نشاطات اللجنة الرياضية نشاطات اللجنة الرياضية
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ن ، عزُّ عىلي يا محزونة َ العين�ي
ي ..

أن تمصن

ونرجع مثلما كنا 
ن بال مأوى  غريب�ي

، ي ي قل�ب
و�ن

 عويُل بواخر ٍ تنأى 
 عن المرفأ ..

ي ،
ي صم�ت

و�ن
هديُل حمائٍم ٍ مذبوحه ِ الصوت ِ ..

يعز ّ عىلي ّ..
ّ أن تبكي  آه كم يعز عىلي

وتنسكب الدموع ُ البيض ُ ،
من عينيك ِ ،

سلسلة ً من الح�ة ..

عىل صدري،
ّ انك ِ لم ترّديها، يعز عىلي

ي خجال ً،
ولم تتلف�ت

ولم تتكلفي تيها 
ي ،  ي قل�ب

أحسن لهيبها ينساب �ن
ويرقد فيه كالجمرة ..

ن ِ  أيا لوزية َ العين�ي
ّ أن تبقى حكايتنا ،  يعز عىلي

إشاعات ٍ ترددها،
مياه النهر للمجرى:

لقد كانا،
وما زال،

، مسافرة ً تودع شاعرا ً يبكي
عىل بوابه الذكرى ..

ن  اختيار : رل سماع�ي

قصائد من العمال الشعرية
للشاعر علي الفزاع

مرة أخرى

ي ، 
خذي�ن

ي ، 
فقد وهن العظم ُ م�ن

ي الن َ غ�ي ، 
ء يملؤ�ن ي

ول سش
اشتعال المشيب ..

ي ، 
خذي�ن

ُ والصدقاء ،  أ
ي الموا�ن

فقد انكرت�ن
وها أنا أدرك بعد فوات الوان، 
بأنـّي ما كان ىلي وطن او صديق ..

ي ..
خذي�ن

ي اليك ِ ، 
بحجم اشتيا�ت

ي ..
خذي�ن

ي الن ، 
ء يدفئ�ن ي

فال سش
ي القلب ، 

ق �ن ل شمس ت�ش
ال ابتسامتـُك ِ الحانية ..

ي ..
خذي�ن

إىل صدرك الوعد، 
ّ عناقيد َِك الدانية .. وارخي عىلي

نداء
                                                                                 

أنا وباقة ٌ من الرفاق ههنا 
ين َ م�عة  وأنت تع�ب

كالهارب الغريب، كالخيال، كالصدى، 
كصفعة ٍ عىل الرموش ِ، ُموِجعة ٌ

ويبتسم ُ الرفاق ..

ن َ أي َّ طعنة ٍ هي ابتسامة ُ الرفاق ؟  أتعرف�ي
ن طفل ٍ ساعَة احتضار  ها أن�ي أحسُّ
" من البعيد " ُمثخنا ً يجيء ُ تارة ً

 
ي صدى أنهيار 

 وتارة ً يذوب ُ �ن
أحسن ُّ أن قارب الزمان لّفه ُ التيار ..

فحاد َ عن طريقه، 
وداهم َ الليل ُ النهار ..

ي الزحام 
 وعندما أختفيت ِ �ن

 رايت ُ غيمة ً سوداَء، 
 تمر ُّ بانكسار ُ

 وتمطر الغبار 

إلى عابرة

قصائد
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ي يرددونها مع 
براعمنا الأحباء الذين يحتفلون بأعياد ميالدهم و يطفئون الشموع مع اناشيد »سنة حلوة يا جميل« و ال�ت

الأهل و الأحبة، نقول لهم تهانينا و ععقبال المئة سنة.

يال                هالة يوسف ديوانه                 رامي نقول شنودي        ٢٠١٤/٠٢/١6      م�ي

فارس رمزي توفيق بطارسه

فهد ايهاب فهد الدير

نواره مروان نوري السعدي 

هاشم رائد جميل حداد

غزل يعقوب انطوان القصري

ليث مراد مصطفى الصباح

نتايل جودت اسامه نصار

الياس عيىس الياس تلغراف 

ادوارد فادي فهد هرميات

ايليا عيىس الياس كشك

جون عيىس الياس كشك

جوليانا عيىس الياس كشك 

سند اياد غالب قسوس

ماريال مروان جريس القسوس

جويل جورج طناس ابو عيطة

نقوال امني نقوال شنودي

فارس حسام نزار املرصي

سند سامي فكتور مقطش

باتريسيا فادي داود عنرصه

نبيل طارق نبيل عامري

ميال عوض جورج دبو 

زينه حسام توفيق الصليبي

مرييل رائد ميخائيل الصوصو

ريتا فراس جميل الحوراين

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الرابعة

الخامسة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الرابعة

الثانية

الثانية

الثانية

الرابعة

األوىل

الخامسة

الرابعة

األوىل

الثانية

الرابعة

الثالثة

الثانية

الثالثه

الرابعه

الثالثة

03/01

03/01

03/01

03/03

03/03

03/03

03/06

03/06

03/06

03/07

03/07

03/07

03/07

03/07

03/08

03/08

03/09

03/10

03/11

03/12

03/12

03/13

03/13

03/14

نجيب صالح نجيب الخوري 

نتايل فادي اميل ايب خليل

نور محمد عزيز الغزاوي

ياسمني رامي سمري فراج

هيا ارشف اديب ايوب

مايا رمزي مروان سالمه 

جاد بشار مشيل حجازين

جيسكا غسان موريس ابو منه

اليسا سامر الياس كركر

كرستينا جوين موريس زنانريي

رهف رامي سامي كرادشه

وليم مظهر نجيب شحاتيت

ماسا نشات خلف الحدادين

أمريه إيهاب عدنان قاقيش

سنتيا ابراهيم جورج ثيودوري

مارك مهند هرني عبود

ساره شادي سامي بجايل

انجلينا عمر شاريل قمر

تيا فادي فهد هرميات 

استيله سامي يوسف مسعود

مري فراس زعل حدادين

مالك عالء توفيق حناينه

تينا سامر سامح الجعربي

شادي زهري عيىس نينو

الثانية

الثالثة

الرابعه

الرابعه

الخامسة

الرابعة

الخامسة

االوىل

الثالثة

الثالثة

الخامسة

الثالثة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الخامسة

الخامسة

الثانية

الثالثة

األوىل

الثانية

الثالثة

الثانية

الخامسة

03/16

03/17

03/17

03/18

03/18

03/18

03/20

03/20

03/20

03/20

03/21

03/24

03/26

03/27

03/27

03/27

03/28

03/28

03/28

03/28

03/29

03/30

03/31

03/31

مواليد مباركة

عائالتنا

�
���
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شعر

مؤلمة  عدائية  وأوضاع  عديدة  اقات  اخ�ت
فوق  الشديدين  والرعد  ق  كال�ب دوت 
 ً حربا  فولدت  وجوهنا  وأمام  رؤسنا 
ق  ي ال�ش

وسا ً عمت البالد المجاورة �ن �ن
ن النهرين وشمال  ي بالد ما ب�ي

الأوسط و�ن
ي إبتدت 

فريقية ، تلك الحرب ال�ت القارة الإ
ن ولم تهدأ ح�ت اليوم.  قبل أك�ش من سنت�ي

بل بلعكس فان الحرب تلك ازدادت قوة 
اوة فمالأت الأرض العربية كلها رعبا ً  و�ن

ونزوحا ً وشتاتا ً وتجويعا ً . 
المتواصلة  الأخبار  تأتينا  الأردن  ي 

�ن نحن 
والعاجلة ساعة ً بساعة ً ويوما ً بعد يوم 
ية المؤلمة  عن نتائج تلك الحرب التدم�ي
زالت  وما  ن  سنت�ي من  أك�ش  منذ  والمحزنة 
نا  غ�ي ويتساءل  كما   ، نتساءل  ونحن   ،
ون ، لماذا كل هذا العنف ولماذا كل  كث�ي
يد ،  ذلك الدمار وكل ذلك القتل والت�ش
الكراهية  تلك  أتت  أين  من  ونتساءل  بل 
 ً ارتال  ولدت  ي 

وال�ت ان  والج�ي الأحبة  ن  ب�ي
ن دينيا ً كما ولدت  محاربة من المتعصب�ي
ن  المتقاتل�ي ن  ب�ي عمياء  شنيعة  كراهية 

وبشكل لم يسبق له مثيل . 
والعجيب الغريب بان القتال بات شائعاً 
ن الأخ  ن أفراد العائلة الواحدة ، أي ب�ي ب�ي
النسيب  ن  وب�ي وجاره  الجار  ن  وب�ي واخيه 
ن القريب وقريبة، فهم جميعاً  ونسيبه وب�ي
ارض  وعىل   ً بعضا  بعضهم  يحاربون 
بلدهم وعىل تراب وطنهم الواحد، ترى 
 ) لماذا ، الجواب لنهم يريدون )الكرسي
 ، الكرسي هذا  عىل  يجلس  من  ويريدون 
يد  والت�ش والذبح  والتدم�ي  القتل  وكأن 
وكأن إسالة الدماء بغزارة مابعدها غزارة ،  
ي ستوصلهم اىل ) الكرسي ( إياه . 

هي ال�ت

الناس  ن هؤلء  ب�ي الحكماء  أين هم  ترى 
هناك ، بل واين الشيوخ العقالء منهم، 
تلك  نهاء  لإ بحكمته  يتدخل  من  وأين 
تلك  بان  يدركون  ال   ، وس  ال�ن الحرب 
ي  حتماً 

الحرب القائمة ح�ت اليوم ستقصن
استثناء وعىل             دون  الجميع  بالنهاية عىل 

( إياه أيضا ً .  ) الكرسي
أوقفوا   ، الناس  أيها  نفوسكم  إىل  أفيقوا 
ً ، عودوا إىل  ي ل تجدي نفعا 

ال�ت الحرب 
ي معالجة الأمور ، 

الحوار واىل الحكمة �ن
قبل  ي 

اصن ال�ت واىل  التفاهم  إىل   ً وصول 
فوات الأوان . 

هيئة  ي 
�ن أعضاء  ودولكم  أنكم  تنسوا  ل 

أحكام  ، وعليكم ت�ي  المتحدة  الأمم 
ومن  وقراراتها  وأنظمتها  المتحدة  الأمم 
الميثاق  من   ) السابع  الفصل   ( ضمنها  
ن  الممي والذي بمقتضاه تتدخل القوان�ي
للتفاهم  سبل  يجاد  لإ الدولية  والأنظمة 
ي بالطرق السلمّية حسب منطوق 

والتصا�ن
المادة 39 من الفصل السابع كما حصل 
ي كل من جينيف ) 1 ( ومن جنيف) 2 (، 

�ن
السلمية  المساعي  تلك  إذا فشلت  وإنما 
مجلس  فعىل  المتحدة،  الأمم  اف  بإرسش
ع�ب   ً عسكريا  يتدخل  أن   ً تاليا  الأمن 
 ً جوا  او   ً بحرا  إما   ، المسلحة  القوات 
المادة  منطوق  حسب   ، الأرض  عىل  او 
42 من الفصل السابع ، لإحالل السالم 

والوئام بالقوة العسكرية.  

عىل  ينادي  من   ً مؤخرا  نسمع  بدأنا  لقد 
المستوى الدوىلي بتنفيذ أحكام المادة 42 
ورة التدخل  من الفصل السابع ، أي ب�ن

نهاء الحرب وإيقاف  عسكريا ً لإ
ن ، إنما نحن  الدمار وحماية المدني�ي

الحوار  نحبذ  مازلنا  الذين  من  ب�احة 
 ، والوئام  السالم  لإحالل  الأيادي  ومّد 
 ، الدماء  القتال ونزيف  إىل وقف  وندعو 
وما زلنا ندعو إىل إعادة الحقوق المهدورة 
لأصحابها واىل التفاهم بالطرق السلمية 
يجلس  من  إقرار  واىل  والديمقراطية 

ن إياه .  بجدارة عىل الكرسي اللع�ي

دعونا نردد هنا وبصوت عال ٍ هذا البيت 
ي 

المشي�ن الأستاذ سليمان  الشعر مع  من 
فنقول :- 

م�ت راية المحبة تعلو
            ويسود الوئام والشمل يلتئم

الفصل السابع
فريد جبرا عوض 

ة  إداري سابق/ عضو هيئة تحرير الن�ش
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